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För vård och hälsa
MEC Medicare är en del av MEC Gruppen, etablerat 1985, grossist med gedi-
gen erfarenhet av produktion och import. Vi arbetar för trygga lösningar där vi 
sätter kundens behov främst.

Hållbara lösningar
Ansvarstagande är en hörnsten i vår verksamhet. Ett systematiskt kvalitetsar-
bete gällande både produkt och produktion. Vi driver frågor om hållbarhet, 
klimatsmarta frakter och socialt ansvarstagande som kommer våra kunder och 
partners tillgodo på flera sätt. Vi producerar huvudsakligen i Asien och våra 
underleverantörer där skall kunna uppvisa att de efterlever våra krav. 
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Munskydd Typ I TR2187

Munskydd i tre lager med elasiska band 
för öronen och justerbar näsklämma.  
EN14683:2019+AC:2019.

Munskydd Typ II TR2184 

Vätskeavvisande munskydd i tre lager 
för engångsbruk. Justerbar näskläm-
ma och elastiska band för öronen. 
EN14683:2019+AC:2019. 

Halvmask FFP2 TR1069

FFP2 ansiktmask EN149:2001+A1:2009.

Munskydd

Halvmask FFP2 Ventil TR1073

FFP2 ansiktmask med ventil. EN149:2001 
+ A1:2009.
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Kirurgiskt munskydd Typ IIR 
Icke sterilt / Sterilt 
TR2185 Typ IIR Icke sterilt 
TR2186 Typ IIR Sterilt

Kirurgiskt vätskeavvisande munskydd i för 
engångsbruk. Justerbar näskläma och  
elastiska band för öronen. EN14683:2019+ 
AC:2019 Annex B, C, D. ISO 22609:2004.

Halvmask FFP3 Ventil TR1063

FFP3 filtrerande halvmask med ventil.  
EN149:2001+A1:2009.



Skyddsrock TR1074

Icke-steril skyddsrock i non-woven med 
elastiskt band i ärmslut. Kardborrestäng-
ning och knytband i halsringning och 
midja. En storlek. 

Skyddsförkläde TR1070

Skyddsförkläde i 10 g polyeten. Mjölkvitt. 
71 x 117 cm. En storlek.

Skyddskläder
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Skoskydd TR1077

Icke-sterila skoskydd i PE med halkskydd 
på undersidan, 15 x 41 cm. Blå. 

Hårnät/Skyddshätta TR1078 

I non-woven med enkel resår.

Skyddsrock TR1075

Icke-sterilt förkläde i CPE för engångs-
bruk, med långa ärmar och knyt bak. 
Tumögla för att hålla ärmarna på plats.  
En storlek.



Handskar

Handske Latex
Undersökningshandske i latex.

• EN455-1/2/3/4
• MDD 93/42/ECC(CE class I)
• Lätt pudrad med majsstärkelse förenklar
användning
• Låg proteinhalt
• Rullade manschetter
• Slät yta
• Motståndskraftig mot rivning
• Håller passformen
• Kan användas på både höger och vän-
ster hand
• Icke steril
• Storlekar S-XL
• Färg: Naturlig latex

Handske Latex puderfri
Undersökningshandske i puderfri latex.

• EN455-1/2/3/4
• MDD 93/42/ECC(CE class I)
Puderfri för att undvika irritation
• Låg proteinhalt
• Polymerbelagd
• Rullade manschetter
• Slät yta
• Motståndskraftig mot rivning
• Håller passformen
• Kan användas på både höger och vän-
ster hand
• Icke steril
• Storlekar S-XL
• Färg: Naturlig latex

Handske Vinyl
Handske i vinyl.

• EN455-1/2/3/4
• MDD 93/42/ECC(CE class I)
• Rullade manschetter
• Glider inte av
• Slät yta
• Kan användas på både höger och vänster hand
• DEHP-fri
• Icke steril
• Storlekar S-XL
• Färg: Transparent vit

Handske Vinyl puderfri
Handske i puderfri vinyl.

• EN455-1/2/3/4
• MDD 93/42/ECC(CE class I)
• Puderfri för att undvika irritation
• Rullade manschetter
• Glider inte av
• Slät yta
• Kan användas på både höger och vän-
ster hand
• DEHP-fri
• Icke steril
• Storlekar S-XL
• Färg: Transparent vit
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Undersökningshandske Nitril
Undersökningshandske i 100 % nitril, puderfri, med högt  
motstånd mot genomträngning av kemikalier, virus och bakterier. 
Tunna väggar och textuerade fingrar för komfort och känsla.

• EN455, EN374, EN420
• MDD 93/42/ECC(CE class I)
• Puderfria
• Tunna väggar för ökad känsla
• Rullade manschetter
• Textuerade fingrar för bättre grepp
• Motståndskraftig mot rivning
• Håller passformen
• Kan användas på både höger och vänster hand
• Icke steril
• Storlekar S-XL
• Färger: Blå

Handskar
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Skyddsglasögon med ventiler 
TR1082

Skyddsglasögon, 190 x 85 x 60 mm. Med fyra 
ventiler och imskydd. Stöttålig modell. EN166

Skyddsglasögon  TR1081

Skyddsglasögon, 190 x 85 x 60 mm. Med 
imskydd. Stöttålig modell. EN166.



Visir för engångsbruk TR1071

Visir med elastiskt band och skumgummi för passform och 
komfort. EN166:2001
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Visir &  
glasögon

Skyddsglasögon GI4235

Säkerhetsglasögon i PC med 6 ventilations- 
öppningar på varje sida.  EN166, EN167, EN168.

Visir, flergångs  TR2195

Flergångsvisir. Godkänt enligt RISE Method MET 5659, 
uppfyller PPER (EU) 2016/425. 60 st/karton



Handgel (70%) 30 ml 
TR1067 svenska, TR2199 norska

Återfuktande handrengöring med 70 % 
alkohol i PET-flaska. Svensk eller norsk 
etikett.

Handgel (62%) 15 ml GI3588

Handtvätt, 15 ml, i plastflaska med åter-
fuktning och vitamin E.

Handgel (70%) 300 ml 
TR1066 svenska, TR2200 norska

Återfuktande handrengöring med 70 % 
alkohol i PET-flaska med pump. Svensk 
eller norsk etikett.

Handgel (70%) 35 ml GI9367

PET-flaska (35 ml) med handgel 
innehållande 70 % alkohol. 
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Hand- & Ytrengöring

Handgel (70%) 100 ml GI9372

PET-flaska (100 ml) med handgel 
innehållande 70 % alkohol. 

Ytspray (70%) 50 ml GI9375

Lämplig för bord, säten, dörrhandtag och 
liknande ytor. Lämnar inga spår.



Desinfektionsservetter TR2203

Våtservetter med 85 % alkohol, tillverkade i 
EU. Logotryck med 1-3 färger. Storlek 100 x 
54 mm, servett 190 x 140 mm.  

Våtservetter TR2203

Våtservetter med eget logotryck. 
Flera storlekar. m
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Hand- & Ytrengöring

Handgel (77 %) 500 ml TR2197

Flaska med återfuktande handgel, kos-
metiskt ren alkohol. Tillverkad i Sverige.

Handgel (77 %) 25 ml TR2194

Tub med svensktillverkad handgel, åter-
fuktande, kosmetiskt ren alkohol.

Handgel (77 %) 75 ml  TR2195

Tub med svensktillverkad handgel, åter-
fuktande, kosmetiskt ren alkohol.

Handspray (77 %) 50 ml TR2198

Flaska med återfuktande handspray, kos-
metiskt ren alkohol. Tillverkad i Sverige.

Handgel (77 %) 100 ml TR2196

Flaska med återfuktande handgel, kos-
metiskt ren alkohol. Tillverkad i Sverige.

Handgel (77 %) 3 ml 
Kuvert med 3 ml svensktillverkad 
handgel, kosmetiskt ren alkohol.
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Första hjälpen

Första hjälpen set, 16 delar GI6543
Fodral av konstläderbeklädd plast med 
dragkedja. Setet innehåller: 1 kompresser, 
1 gasbinda, 1 triangelformat plåster, 2 säk-
erhetsnålar, 1 sax, 4 alkoholtvätt, 5 plåster 
och 1 rulle sårtejp. Eget tryck på ovansidan 
är möjligt.

Första hjälpen set, 40 delar GI6544
Ett kombinerat första hjälpen och säkerhets set för bilen. Väskan av EVA inne-
håller: 15 plåster, 8 sårtvättar, 2 säkerhetsnålar, 1 sax, 2 kompresser, 1 triangelfor-
mad bandage, 2 bandage, 1 rulle tejp, 2 sårrengörningsdukar, 2 våtservetter, 1 
reflexväst. Eget logotryck på ovansidan är möjligt.
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Första hjälpen

Första hjälpen set, 12 delar GI1342
Nylonväska (600D) med elastiskt bandage, 
bandage, sax, kompress, sårtvätt, kom-
press, bandage med 2 säkerhetsnålar,  
5 plåster och en rulle gasbinda. Eget tryck 
är möjligt.

Första hjälpen set, 9 delar GI1367
Första hjälpen set i röd eller blå nylonväska med bältesögla. Innehåller 9 delar. 
Lätt att ta med, svår att vara utan. Innehåller sax, pincett, tejp, bandage, 2 kom-
presser, 2 plåster, sårtvätt, alkoholtvätt och behandling mot insektsbett. Eget 
logotryck på väskan är möljigt.

Första hjälpen set
GI8702
Box i ABS. Innehåller plåster, bandage, 
förband, desinficerande servetter, tejp, en 
sax, plastpincett, nödfilt, HLR-mask och 
visselpipa. Eget logotryck är möjligt.

Första hjälpen set, 15 delar GI7792
Metallbox, innehållande 15 delar: sax, 
kompress, tejp, 4 desinficerande servetter, 5 
plåster, 1 bandage och 1 antiseptisk servett. 
Eget logotryck på ovansidan är möjligt.

Vattentätt första hjälpen GI1374
Pefekt för stranden, box med halsrem och 
klips på sidan. Innehåller: 2 kompresser, 
5 plåster, 4 alkoholtvätt, 1 torkservett, 1 
sårtvätt och 1 behandling mot insekts-
bett. Eget tryck är möjligt.

Första hjälpen set GI8992
Praktiskt fodral av transparent PP-plast. Innehåller: 1 x filmförband, 1 x non-woven svamp, 
5 x sterila bandage, 1 x PBT-bandage, 4 x alkoholpreparerade kompresser, 1 x tejp samt 1 
sax. Eget tryck är möjligt.

Första hjälpen set GI8607
Box innehållande: tejp, sax, 5 plåster,  
bandage (3,3 x 100 cm, 4,5 x 100 cm s 
amt 4,5 x 150 cm), hemostatisk bomull,  
8 bomullspinnar samt 4 säkerhets.nålar. 
Kan märkas med logotryck.



14

HLR-mask

HLR-mask med nyckelring GI8840
HLR andningsmask i plast med ventil, levereras i liten polyesterpåse (600D) med kardbor-
restängning. ISO 13485:2012/AC:2012. Eget logotryck på etiketten är möjligt.
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Bra att ha

Överstrykningspenna GI1060
Överstryckningspenna av plast i form 
av en spruta.

Kulspetspenna GI1063
Kulspetspenna av plast i form av en 
spruta med färgad vätska. Svart bläck.

Anti-stress figur GI7873
Anti-stressfigur av PU-skum i form 
av läkare. 

Sköterskeklocka GI1116
Sjuksköterskekocka med siffror i silver och vitfärgade siffror på 
urtavlan och en rektangulär platta med säkerhetsnål på baksidan. 
Batterier ingår.

Pillerask GI4490
Pillerask i frostad plast med tre fack. 

Pillerask GI4492
Pillerask i frostad plast med fyra fack.

Kyl-/Värmedyna 
GI7413 (kvadrat), GI7415 (rund)
Vätskefyllda pärlor, kan återanvändas. 
Röd, blå eller orange.
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Skyltar

Golvmatta TR2202
PVC-fri velourmatta med baksida och kant av 
nitrilgummi. Välj färdigt eller eget motiv.  
Från 60 x 60 cm upp till 200 x 200 cm.  
Kan tvättas i maskin 40 grader.

Bordsskyltar XP3990
Fristående bordsskyltar i kascherad kar-
tong. Pyramidformade eller med stöd. 
Standardstorlekar enligt A-serien. 
Fullfärgstryck i eget eller färdigt motiv.
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Skyltar

Roll-up TR2204 
Roll-up med Folkhälsomyndighetens 
budskap om att hålla avstånd. Möjligt att 
lägga till egen logo.

Gatupratare Top Sign
TR2017 storlek 50 x 70 cm 
TR2018 storlek 70 x 100 cm
Gatupratare med eget eller färdigt tryck.

Golvdekaler TR2201
Golvdekaler i eget eller färdigt motiv, tryckt på 
godkänd golvfolie som är halkfri. Välj färdigt eller 
eget motiv och form.
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